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แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

เรียน นายอําเภอพังโคน   

                องคการบริหารสวนตําบลมวงไข  ไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุด                 
วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕62 ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
ในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่
เชื่อถือได ทันเวลาและโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลมวงไข เห็นวาการควบคุมภายในของ
หนวยงานทีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑการปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ภายใตการกํากับ
ดูแลของ นายอําเภอ 

 

 

 

( นางอนงคนาถ  กิณเรศ ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

วันที่  23  ธันวาคม  ๒๕62 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือ     
ปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี ้

ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑. สํานักงานปลัด  
(1.1) งานธุรการ มีความเสี่ยง บุคลากรผูรับผิดชอบยังมีขอผิดพลาดบางเล็กนอย เนื่องจาก

มีความยืดหยุนสูง  ทําการติดตามงานขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร    
(1.2) งานนโยบายและแผน เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความเอาใจใส ตั้งใจ 

มุงมั่นในการปฏิบัติงาน และไมตามหวงเวลาที่ระเบียบฯกําหนด 

๒. กองคลัง 
 (๒.๑) กิจกรรมดานการพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากการจําหนาย
พัสดุเสื่อมสภาพ ภายในเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

  (๒.๒)  กิจกรรมดานการรายงานสถานะการเงินประจําวัน ยังมีความเสี่ยง ที่เกิดจากไมมี
รายงานสถานะการเงินใหเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถสรุปรายงานสถานะการเงินใหเปนปจจุบันได 

  
 

 



แบบ ปค.1 (ตอ) 
 
  (๒.๓)  ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 
          ความเสี่ยงที่เกิดจากการเลิกประกอบกิจการรานคา ภายนอกซึ่งผูมีหนาที่ชําระภาษีมี

การยกเลิกกิจการรานคาแลวไมแจงใหทางองคการบริหารสวนตําบลมวงไข ทราบ 

    3. กองชาง 
  (3.1)  ดานการบริหารงานกอสราง 

                             ความเสี่ยงที่เกิดจากการกอสราง ราษฎร/ผูแทนประชาคม/ผูแทนชุมชน/จนท.
ผูรับผิดชอบ 

4. กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม  
                     (4.1) กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน      
   ความเสี่ยงที่เกิดจากประเทศไทยกําลังประสบปญหามลภาวะอากาศเปนพิษ ปญหา
หมอกควัน การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกวิธี ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะโลกรอนที่กําลังทวีความรุนแรงขึ้น
เรื่อยๆ  
                     (๔.๒) กิจกรรมดานการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ   
                            ความเสี่ยงที่เกิดจากในพื้นที่ตําบลมวงไขยังมีโรคติดตอที่ยังตองปองกันและรอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอื่น 
                     ความเสี่ยงที่เกิดจากโรคระบาดตางๆ เมื่อเกิดขึ้นแลวมีการควบคุมโรคลาชาทําให
ขยายวงกวางไปอยางรวดเร็วจนเกิดการควบคุมไดของคนในพ้ืนที ่

                     (๔.๓) กิจกรรมดานการใหบริการขนขยะมูลฝอย  
                            ความเสี่ยงที่เกิดจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกวันทําใหเกินกวาขนาดบรรจุ
ของรถบรรทุกขยะท่ีจะรองรับได 
                               
          5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 (5.1) งานกิจกรรมงานดานการศึกษา ระดับปฐมวัย (๒ - ๕ ป) 
      ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดลอมภายในอันเนื่องมาจากบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ผูดูแลเด็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีคุณวุฒิทางการศึกษาไมตรงตามสายงานปฏิบัติ 
  (5.2) กิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
      ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดลอมภายในระบบควบคุมภายใน เนื่องจากจํานวน
บุคลากรมีนอย ไมเพียงพอกับงาน และยังขาดประสบการณ ดานประเพณี  ศาสนา และวัฒนธรรม 

    6.กองสวัสดิการสังคม 
                       (6.1) การบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสวัสดิการสังคม 
                             ความเสี่ยงเกิดจากงบประมาณไมเพียงพอทําใหสนองตอบความตองการไมเพียงพอ ใน
การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
                     (6.2) กิจกรรมสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสรางสรรคในทางที่ด ี
                            ความเสี่ยงเกิดจากผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ/ไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวของภายในและภายนอกองคกร 
                      (6.3) กิจกรรมสงเสริมใหคนชราและผูดอยโอกาสตางๆ ใหมีสวนรวมในสังคมมากข้ึน 
                            ความเสี่ยงเกิดจากขาดการประสานงานกับองคกรชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
 
 



 

 

 
                                                 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
รายงานการประเมินองคประกอบ 

ของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.4) 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4  
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรปุ 
(๒) 

สํานักงานปลัด อบต. 
1. งานธุรการ 
    1.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
          บุคลากรผูรับผิดชอบยังมีขอผิดพลาดบางเล็กนอย เนื่องจากมี
ความยืดหยุนสูง  ทําการติดตามงานขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร  
    1.2 การประเมินความเสี่ยง 
         - การลงทะเบียนรับ-สง ไมครบถวนในระบบงานสารบรรณทํา
ใหเกิดการสืบคนเอกสารไดอยางลาชา 
         - การสงจายเอกสารหรือหนังสือมีขอผิดพลาดบางเล็กนอย 
เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความระมัดระวัง เอาใจใส  
    1.3 กิจกรรมควบคุม 
        -  สงเสริมพัฒนาเจาหนาที่ใหมีความรูความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบงานสารบรรณเปนอยางดี 
         - มีการตรวจสอบเอกสารใหถูกตองครบถวนกอนลงทะเบียน
รับ-สง 
         - กําชับเจาหนาที่ใหลงขอมูลรายการในทะเบียนรับสงตอง
ครบถวนถูกตองเพื่อสะดวกในการติดตามและคนหาเอกสาร 
         - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารและแจงแหลงที่อยู
ของเอกสารไดภายในเวลาอันรวดเร็ว 
    1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
         -  แตงตั้งคําสั่ง กําหนดบทบาท หนาที่  ความรับผิดชอบ 
มอบหมายงานใหชัดเจน 
          - ประชุมประจําเดือน หรือทําหนังสือแจงเวียนเพื่อสรุปปญหา 
อุปสรรค และติดตามผลการปฏิบัติงานประจําเดือนเพื่อหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน 
          -  แบบสํารวจความพึงพอใจ สรุปประมวลผลการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
    1.5 การติดตามประเมินผล 
         - ประชุมประจําเดือน การปฏิบัติงาน ตามคําสั่ง 
ที่ 006/2562 เร่ือง กําหนดหนาที่  ความรับผิดชอบ การแบงงาน 

- รายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
  

 
ผลการประเมิน 
      สํานักงานปลัด  แบงโครงสรางการปฏิบัติ
ราชการออกเปน  4  งาน คือ  งานธุรการ     
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานบริหารงาน
บุคคล  
       การวิเคราะห ติดตามและประเมินผล
ตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงใน
ภารกิจ 2 งาน  คือ งานธุรการ  งาน
นักวิเคราะหฯ  สรุปไดดังนี ้

1. งานธุรการ  มีการควบคุมไดในระดับหนึ่ง
ยังมีความเสี่ยงในเรื่องการติดตามและ
คนหาเอกสารหนังสือ  บางครั้งการ
คนหาตองใชเวลาเนื่องจากเจาหนาที่ลง
รายการไมครบถวน และเอกสารบาง
เรื่องรายละเอียดไมครบถวน เพื่อหมาย
เหตุความเคลื่ อน ไหว ตองทํ าแผน
ปรับปรุงตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 (ตอ)  
 

  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
สํานักงานปลัด อบต. 
2. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
    2.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
    2.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ดังนี ้            

 - เจาหนาที่ยั งขาดการประสานงานดานขอมูลและผูที่ 
เก่ียวของ  

 - บุคลากรขาดความเอาใจใสใสการปฏิบัติงานดานแผนเปนไป
ตามระเบียบ               

 - ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ    
    2.3 การประเมินความเสี่ยง 
          - เนื่องจากเจาหนาทีผู่รบัผิดชอบงาน ตองรับผดิชอบงาน 
หลายดานจึงทาํใหเกิดความลาชาและผิดพลาดในทางปฏิบัต ิ 
    2.4 กิจกรรมควบคุม 
          - ทบทวนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นโดยทบทวน นโยบาย 
เปาหมายและวัตถุประสงคใหชัดเจน 
          - ติดตามการตรวจสอบกิจกรรมในการจัดทําแผนให 
สอดคลองกับการวางแผน 
          - ประเมินผลความมีปะสิทธิภาพงบประมาณความ 
สมเหตุสมผลความคุมคา ความประหยัดของวงเงินที่ตั้งไว  
          - จัดสงเจาหนาที่ผูรบัผดิชอบเขารับการอบรมเพื่อรับทราบ 
ระเบียบ กฎหมาย และหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวของอยาง สม่ําเสมอ 
    2.5 สารสนเทศและการสื่อสาร 
          - ใชระบบอินเตอรเน็ตในการประชาสัมพันธแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
          - ใชโทรศัพทในการติดตอประสานงาน 
    2.6 การติดตามประเมินผล 
         -ใชแบบประเมินการฝกอบรม/สรุปผลการฝกอบรม  

 
ผลการประเมิน 
      สํานักงานปลัด  แบงโครงสรางการปฏิบัติ
ราชการออกเปน  4  งาน คือ  งานธุรการ     
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และงานบริหารงาน
บุคคล  
       การวิเคราะห ติดตามและประเมินผล
ตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงใน
ภารกิจ 2 งาน  คือ งานธุรการ  งาน
นักวิเคราะหฯ  สรุปไดดังนี ้

2. งานนักวิเคราะห  บุคลากรที่รับผิดชอบ
ยังขาดความเอาใจใส ตั้งใจ มุงมั่นใน
การปฏิบัติงาน และไมตามหวงเวลาที่
ระเบียบฯ กําหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4  
 องคการบริหารสวนตําบลมวงไข  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรปุ 

(๒) 
กองคลัง 
3. งานการเงินและบัญช ี
    3.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
     ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความ
ซื่อสัตย จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  มีการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล  มีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไมถูกตองรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่
รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย      
    3.2  การประเมินความเสี่ยง 
     มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกองและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคลองและเชื่อมโยงกัน
ในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่
กําหนดไวอยางเหมาะสม 
    3.3 กิจกรรมการควบคุม  
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ใหมั่นใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะ
เกิดผลสําเร็จตามที่ผูบังคับบัญชากําหนดไวกิจกรรเพื่อการ
ควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให
สําเร็จตามวัตถุประสงค 
    3.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการสื่อสารไปยังฝาย
บริหารและผู เกี่ยวของในรูปแบบที่ชวยใหผู รับขอมูลขาว
สารสนเทศปฏิบัติหนาที่ ตามความรับผิดชอบไดอย างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค 
     3.5 การติดตามและประเมินผล 
     กองคลัง  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ กรณีพบ
ความเสี่ยงหรือขอบกพรองมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหความ
มั่นใจวา ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและมีการวินิจฉัยสั่งการ
ใหดําเนินการไขขอบกพรอง 
    

 
ผลการประเมิน 
    สภาพแวดลอมการควบคุมของกองคลังในภาพรวม
ไมเหมาะสมที่จะมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากโครงสรางดาน
บุคลากรมีนอยและบางคนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
 
 
 

     กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงโดยเปนระยะ
และมีการจัดการกับความเสี่ยงตางๆ จากผลการหระ
เมินอยางเปนระบบ รวมทั้งยังแกไขปญหาและแนว
ทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 
     ในภาพรวมมีกิ จกรรมใดที่ ไม เหมาะสม ได
ดําเนินการเสนอแนวทางแกไขปญหา ตอผูบังคับบัญชา
รวมทั้งผูบริหารใหรับทราบเปนระยะ 

 
 
 
     ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กลาวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานได
ครอบคลุม 
 
 
 
     ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  

 
 

 



แบบ ปค.4  
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562    

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรปุ 

 (๒)  

กองชาง 
4. งานบริหารงานกอสราง 
   4.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
        (ภายในกองชาง) 
            -  สภาพแวดลอมภายในกองชาง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในที่มีผลกระทบตอการบริหารงานกอสราง คือ ระยะเวลาในการ
จัดทําโครงนอยเกินไป 
            -  งบประมาณมีจาํนวนจํากัด 
            -  เคร่ืองใชสํานักงานไมเพียงพอหรือไมมีประสิทธิภาพ 
        (ภายนอกกองชาง) 

   -  ราษฎร  ผูแทนประชาคม ผูนําชุมชนที่มีสวนรวมขาดความ
เขาใจของขั้นตอนและเทคนิคการดําเนินการซึ่งสัญญาจางกําหนดแบบ
แผนรายละเอียดตามมาตรฐานของทางราชการ 
   4.2 การประเมินความเสี่ยง 
         การกําหนดความเสี่ยงของกองชางกําหนดจากปญหาและ
อุปสรรคทั้งปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุมความ
เสี่ยงในการบริหารงานกอสราง คือ มีระยะเวลาจัดทําโครงการนอย เมื่อ 
ดําเนินโครงการ  ราษฎร  ผูแทนประชาคม  ผูนําชุมชน ทีมีสวนรวมขาด
ความรูความเขาใจในวัตถุประสงคและขั้นตอนการดาํเนินการ 
   4.3  กิจกรรมควบคุม 
          อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโครงการใหกับราษฎร ผูแทน
ประชาคม  ผูนําชุมชนที่มีสวนรวมเขาใจใหถูกตองเพื่อปองกันความ
ขัดแยงเปนเหตุใหคูสัญญาอางสิทธิเรียกรองคาชดเชย 
   4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
         นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ
ติดตามขอมูลขาวสาร  ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ  หนังสือสั่งการไดทันทีทันใด ประสานงานภายในกับสํานักปลัด
ในการจัดทําโครงการและการวางแผนงานการประสานงานภายนอกกอง
ชางไดประสานกับ อบจ.สกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน สนง.
ทางหลวงชนบท สนง. โยธาธิการผังและผังเมือง  โครงการชลประทาน
จังหวัด เปนตน 
 
 

 
ประเมินผล 
      มี ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ เ พี ย ง พ อ  แ ล ะ
หนวยงานไดวางแผนการปรับปรุงอยาง
รัดกุม โดยจะกําหนดใหมีการประเมิน
ความเสี่ยงภายในกองชางองคการบริหาร
สวนตําบลมวงไข โดยใหผูรับชอบงานทุก
งานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของ
การปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อกําหนดการ
ควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคลองกับ
ความเสี่ยง ซึ่งจะทําใหการควบคุมการมี
ประสิทธิภาพที่นาพึงพอใจโดยในสวนของ
ความเสี่ยงที่มีคือ การบริหารงานกอสราง
จึงมีการจัดความเสี่ยงโดยกําชับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบใหมีความรัดกุมปฏิบัติตาม
ระเบียบใหถูกตองอยางเครงครัดและ
ประชาสัมพันธพรอมอธิบายใหราษฎร/
ผูแทนประชาคม/ผูนําชุมชนที่มีสวนรวม
เขาใจบทบาทการมีสวนรวมอยางถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 (ตอ) 
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2561    

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรปุ 

 (๒)  

        4.5  การติดตามประเมนิผล 
               - วิธีการติดตามประเมินผล  ใชวิธีการตาม
ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
               - วิธีการติดตามประเมินผล  กําหนดโดยการ
วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
               -  การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล   
ในกรณีที่มีองคประกอบการควบคุมจากภายนอกองคกร  
ใชการสอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.4  
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรปุ 

 (๒)  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. การบริการดานสาธารณสุข 
      5.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
การจัด เตรียมวัสดุอุปกรณ  เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร
การแพทย 
      5.2 การประเมินความเสี่ยง 
      ผู เขาใชบริการยังขาดความสะดวกในการเขาใช
บริการเนื่องจากขาดวัสดุทางการแพทย ,  ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เครื่องตรวจน้ําตาลใน
กระแสเลือดเตียงปฐมพยาบาล 
      5.๓ กิจกรรมการควบคุม 
      ดําเนินการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย , ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน เครื่องตรวจน้ําตาลใน
กระแสเลือดเตียงปฐมพยาบาล 
      จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเจาหนาที่ ไวสําหรับ
ใหบริการดานสาธารณสุขแกประชาชน   
      4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
       ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจนและแจง
เวียนเพื่อทราบ 
       สํารวจขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอก 
       จัดทําบัตรประจําตัวผูรับบริการและบันทึกการ
ตรวจและรักษาพยาบาล 
      5.5 การติดตามประเมินผล 
       ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และหัวหนาสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการาปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม 
ปย.๓) พบวา กิจกรรมการบริการดานสาธารณสุข มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 

 
ผลการประเมิน 
     สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แบงโครงสรางและ
การปฏิบัติงาน ออกเปน ๓ งาน คือ ๑.งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม ๒.งานธุรการ ๓.งานสาธารณสุข จาก
การวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ ๑.งาน
สาธารณสุข (กิจกรรมการบริการดานสาธารณสุข) 
    กิจกรรมการบริการดานสาธารณสุข มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม โดย
ดําเนินการดังนี้ 
    ๑. ประชาชนสัมพันธการใหบริการดานสาธารณสุขแก
ประชาชนในเขตพื้นที ่
    ๒. จัดเตรียมความพรอมทั้งทางดานวัสดุอุปกรณและ
เจาหนาที่ เพื่อบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    กิจกรรมการบริการดานสาธารณสุข  มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว  บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4  
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.  ดานการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
       6.1 สภาพแวดลอมการควบคุม 
        1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขาดหัวหนาศูนยฯที่ไดรับ
จัดสรรตําแหนงจากกรมสงเสริมฯ ที่ทําหนาที่ รับผิดชอบ
ดูแลบุคลากรภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการคําเนิน
งานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
       ๒. ปญหาการดําเนินงานทางการศึกษาไมเปนไปตาม 
มาตรฐานและหนังเสือสั่งการที่กรมสงเสริมฯกําหนด  
เนื่องจากผูบังคับบัญชาและผูบริหารไมอนุมัติใหมี การใช
จายเงินของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํา เงินรายไดของสถานศึกษาไป
จัดสรรเปนคาใชจายใน การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทําใหการ 
บริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กติดปญหาเรื่องการใชจาย
งบประมาณและการรายงานการใชจายไมเปนตาม
วัตถุประสงคของระเบียบดังกลาว 
      ๓. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาด 
ความรูเรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเชิงบูรณาการใน
ความตองการของทองถิ่น การจัดทําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา การจัดประสบการณแกเด็ก
ปฐมวัยโดยเนนเด็กเปนสําคัญ 
       6.2 การประเมินความเสี่ยง 
        1 กิจกรรมดานการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ป) 
เมื่อวิเคราะหและประเมินแลว ระบบควบคุมภายในยังมี
ความเสี่ยง เรื่องบุคลากรยังขาดประสบการณดานการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการดําเนินการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและสถานที่ที่ ใชจัด
ประสบการณเรียนรูใหกับเด็กยังไมเพียงและเหมาะสม 
อาคารสถานที่สําหรับกิจกรรมกลุมและกิจกรรมกลางแจง
ตามแผนจัดประสบการณ 
        6.3 กิจกรรมควบคุม 
        ๑.แบงแยกหนาที่  ของบุคลากร และรับจัดสรร
จํานวนบุคลากรทางการศึกษาและครูผูดูแลเด็กเพิ่มเติม
ตามอัตราจํานวนของเด็กกับครูทีเ่หมาะสม 
       ๒. สงเจาหนาที่และบุคลากรครูเขารับการอบรม
เพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางานเพิ่มขึ้น 
 

 
ผลการประเมิน 
      งานการศึกษา ไดวิเคราะหประเมิน ระบบ
การควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏในคําสั่ง
แบงงาน ของแตละสวนราชการ ภายใน อบต. 
มวงไข แลวจะเห็นวามี ภารกิจหลัก ที่ตองปฏิบัติ 
คือ (๑) ดานการศึกษาระดับปฐมวัย    (๒)  งาน
ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  (๓) งานดาน
กีฬา และนันทนาการ  (๔) งานดานทะเบียน 
ประเมินผล ตามองคประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ ตามคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด มาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมิน
พบวา 
     -  งานดานศาสนาวัฒนธรรมประเพณี งาน
ทะเบียน/ งานกีฬาและนันทนาการ มีระบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมแลวไมพบความเสี่ยง  
ที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง 
     -  จากการวิเคราะหสํารวจ พบวามีกิจกรรม 
ดานการ ศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ป) มีความเสี่ยง 
ผลการประเมินจะเห็นวามีระบบควบคุม จากผูมี
หนาที่รับผิดชอบแลว ซึ่งบางกิจกรรมไมมีการ
ดําเนินการแกไขจากผูบังคับบัญชาและผูบริหาร
แตอยางได 
 



แบบ ปค.4 (ตอ) 
  

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

        6.4 สารสนเทศ และการสื่อสาร 
               ๑.นําระบบ อินเตอรเน็ต มาชวยในงานทะเบียนการ
บริหาร และการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข
ทําใหการปฏิบัติงาน สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
              ๒.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตําบลมวงไขพนักงาน ขาราชการ 
และลูกจาง ภายในกองฯ จะดําเนินการเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
สวนการติดตอประสานภายนอก เชน เทศบาล องคการบริหารสวน
จังหวัดสกลนคร องคการบริหารสวนตําบลใกลเคียง สํานักงาน
ทองถิ่นอําเภอ สํานักงานหองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และ
หนวยงานอื่นที่จําเปนตองประสานงาน องคการบริหารสวนตําบล
มวงไขจะดําเนินการติดตอสื่อสารทั้งทางหนังสือ เปนลายลักษณ
อักษร หรือทางโทรศัพทและทางโทรสาร 
        6.๕ วิธีการติดตามและประเมินผล 
               ปรับปรุงคําสั่งแบงงาน มอบหมายงานในหนาที่ใหมีความ
ชัด เจน  ศึกษากฎหมาย ระเบี ยบขอบั งคับ ใหมๆ  อยู เ สมอ
ผูบังคับบัญชาตองติดตามกํากับดูแลตอเนื่อง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        แบบ ปค.4  
องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้สุด  30  กันยายน  2562 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
กองสวัสดิการสังคม  
7.  งานบริหารกองสวัสดิการสงัคม 
      7.๑ สภาพแวดลอมการควบคุม 
           เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือการเตรียม
ความพรอมทางดานเอกสาร รวมทั้งกําลังเจาหนาที่เพื่อใหบริการไดทุก
เวลาสําหรับผูมีสิทธิที่มาขอรับเงินหลังกําหนดเวลา และเปนความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือผูมีสิทธิไมใหความสําคญัในการที่เขา
รับเงินตามกําหนด 

       7.๒ การประเมินความเสี่ยง 
           ผูมีสิทธิไมมารับเงินตามกําหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจากติด
ภารกิจ แตมีเปนสวนนอยความเสี่ยงในการเบิกจายเบี้ยยังชีพแกผูที่
เสียชีวิต (กรณีโอนผานบัญช)ี งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ ไมครบถวนตามที่เสนอของบประมาณ 

      7.๓ กิจกรรมการควบคุม 
          กํากับ ดูแล และพยายามชี้แจงขอดีขอเสีย ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
รวมถึงดําเนินการประชาสัมพันธโดยประสานงานใหกับผูนําชุมชนแตละ
หมูบานทราบ และประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวอยางตอเนื่อง และ
ลวงหนากอนวันนัดหมายอยางนอย 3 วันทําการ 
             

กองสวัสดิการสังคม แบงโครงการสรางและ
ปฏิบัติงานออกเปน 3 งาน คือ 1. งาน
บริหารทั่วไป 2. งานพัฒนาชุมชน 3. งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห จากการ
วิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
กิจกรรมจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสซึ่งมี
กา รควบคุมที่ เพี ย งพอแล ว  และบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมโดยดําเนินการ
ดังนี ้

1. ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาว
เสียงตามสายทุกเดือนกอนวันนัด
หมายการจายเงิน 

2. จั ด ทํ า ห นั ง สื อ ส ง ใ ห แ ก กํ า นั น 
ผูใหญบาน เพื่อประสัมพันธเสียง
ตามสาย 

3. เตรียมความพรอม และตรวจสอบ
เอกสารตางๆ กอนออกดําเนินการ 

4. การตรวจสอบสถานะ การมีชีวิต
และการยายจากทะเบยีนราษฎร 

 
     
 

 

 

 



 
                                                                                                                 แบบ ปค.4 (ตอ) 

 
องคประกอบการควบคุม

ภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

     7.๔ ขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
          ปรับปรุงคําสั่งแบง
งานใหมีความชัดเจนและแจง
เวียนเพื่อทราบ 
ติ ด ต า ม ข อ มู ล ข า ว ส า ร 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ ก า ร จ า ย เ งิ น
สงเคราะห เมื่อมีขอแกไข
เปลี่ยนแปลง จะแจงเวียน
เพื่อถือปฏิบัต ิ

     7 . 5  ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล 
           ใชแบบรายงานการ
ประชุมเปนเครื่องมือในการ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ
หัวหนากองสวัสดิการสังคม
ผลการประเมินตามแบบ
รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงฯ 
พบว า  กิ จ กรรมจ า ย เ งิ น
สงเคราะห เพื่ อการยั งชีพ
สําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส มีการควบคุมที่
เ พี ย ง พ อ แ ล ว บ ร ร ลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

          กองสวัสดิการสังคม แบงโครงการสรางและปฏิบัติงานออกเปน 3 งาน คือ    
1. งานบริหารทั่วไป 2. งานพัฒนาชุมชน 3. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห กิจกรรมจายเงินเคราะหเพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดสซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแลว และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมโดย
ดําเนินการดังนี ้

1. ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวเสียงตามสายทุกเดือนกอนวันนัดหมาย
การจายเงิน 

2. จัดทําหนังสือสงใหแกกํานัน ผูใหญบาน เพื่อประสัมพันธเสียงตามสาย 
3. เตรียมความพรอม และตรวจสอบเอกสารตางๆ กอนออกดําเนินการ 
4. การตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตและการยายจากทะเบียนราษฎร 

 

     
 

 

 

   (ลงชื่อ)                                             ผูรายงาน 
( นางอนงคนาถ กิณเรศ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
วันที่  23  ธันวาคม  ๒๕62 



 
 

  
      

 
 
 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 (แบบ ปค.5) 

 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตาม แผนดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สํานักงานปลัด 
1. กิจกรรม   งานธุรการ 
วัตถุประสงค 
- เพื่อระบบงานสารบรรณที่
ถูกตองและเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย 
-  เพื่อแนวทางการปฏบิัติ
เก่ียวกับการบริหารดานเอกสาร 
-  เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานดานเอกสารมีความ
เขาใจตรงกัน รวมทั้งพัฒนางาน
ด านง านธุ รการ เอกสา รให มี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่ อการสืบคน เอกสารการ
ติดตามเรงรัดงานตางๆ เปนไป
ตามกําหนดเวลา  

-  การลงทะเบียนรับ-สง 
ไมครบถวนในระบบงาน
สารบรรณทําใหเกิดการ
สื บค นหนั ง สื อ ได อย า ง
ลาชา 
 - การสงจายเอกสารหรือ
หนังสือมีขอผิดพลาดบาง
เล็กนอย เนื่องจากมีความ
ยึด  หยุ นสู ง  ทํ า ให การ
ติ ด ต า ม ง า น ข า ด
ประสิทธิภาพ  

- ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
งานให มีความชัดเจน กรณีที่
เจาหนาที่ไมอยูใหมีผูทําหนาที่
แทนเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  
- เจาหนาที่ตองติดตามและ
ประสานงานกับทุกสวนงาน 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ทันตอเวลา - ตรวจสอบขอมูล
ขาวสารราชการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

- มีการติดตาม
ตรวจสอบ ระบบ
การปฏิบัติงาน
อยาง สม่ําเสมอ  

บุคลากร
ผูรับผิดชอบยังมี
ขอผิดพลาดบาง
เล็กนอย 
เนื่องจากมีความ
ยืดหยุนสูงทาํการ
ติดตามงานขาด
ประสิทธิภาพ  

- อบรมงานธุรการใหมี
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ที่ 
ถูกตองและชัดเจนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
- กํากับติดตามสื่อสารที่
รวดเร็ว  ทันตอเหตกุารณ 
 

 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

       
 

 
 

 



 
แบบ ปค.5 (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้ง หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม แผน

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที ่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/ วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

กําหนด
เสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
 
 

สํานักงานปลัด 
2. กิจกรรม นักวิเคราะห
นโยบายและแผน   
วัตถุประสงค 
2.1 กิจกรรม งานวิเคราะห
นโยบายและแผนงานนโยบาย
และแผนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น วัตถุประสงค เพื่อให
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพขององคการ
บริหารสวนตําบลตอบสนอง
ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน  

 
- ประชาชนสวนใหญขาด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และประโยชนท่ีประชาชนจะ
ไดรับอยางแทจริงจากการ
เขารวมทําประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

- จํานวนโครงการที่บรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถิ่นยังคงมี
จํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับงบประมาณและจํานวน
โครงการที่จะนําไปตั้งเปน
รายจายงบประมาณประจําป 

 
- มีการประชาสัมพันธผานที่
ประชุมประจําเดือน , สงหนังสือ
ราชการ ให ประชาชนทราบและ 
เขารวมกิจกรรมทกุครั้ง 

 
- มีบันทึกรายงาน 
การประชุมที่ระบุ 
รายชื่อผูเขารวม 
ประชุมแตละ
หมูบาน 
  

 
- บุคลากรที่
รับผิดชอบยงัขาด
ความเอาใจใส 
ตั้งใจ มุงมั่นใน
การปฏิบัติงาน 
และไมตามหวง
เวลาที่ระเบียบฯ  

 
- ใหความรู เกี่ ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
และประโยชนที่ประชาชน
จะไดรับจากการ เขารวมทํา
ประชาคมในแตละครั้ง  
- เสนอแนะคณะกรรมการ
พัฒนาท อ งถิ่ นพิ จ า รณา
โครงการในเรื่องของปญหา
ความตองการของประชาชน
กับ งบประมาณที่องคการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ที่ จ ะ 
สามารถดําเนินการจัดสรร
ใหได 

 
สํานักงาน
ปลัด อบต. 

       

 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5  

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง  การปรับปรุงควบคุมที่
มีอยู 

 
 

กาประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หมายเหตุ 
 

 

กองคลัง 
1. กิจกรรม  - การเรงรัด
ลูกหนี้ภาษีฯ คางชําระ 
-การตรวจสอบวัสดุประจําป 
2562 
วัตถุประสงค 
- เพื่อเรงรัดการจัดเก็บภาษี
ฯ จากลูกหนี้ภาษีคางขําระ
ใหครบถวนสมบรูณ 
 

 
- มีการเรงรัดลูกหนี้ภาษีฯ 
ที่ ค า ง ชํ า ร ะ โ ดยจั ดทํ า
หนังสือเรงรัดการชําระ
ภาษีฯ  
 

 
-จัดทําหนังสือเรงรัด
ลูกหนี้ภาษีฯ อยาง
ตอเนื่อง 
-มีการประชาสัมพนัธ 
 

  

 
มีการเรงรัดลูกหนี้ภาษีฯที่
คางชาํระโดยจดัทําหนงัสือ
เรงรัดการชําระภาษีฯ แต
เนื่องจากลูกหนี้ภาษีฯมี
หลายปและมีจํานวนมาก 

 
เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ
ไมดําเนนิการเรงรัด
ลูกหนี้ภาษีฯที่คาง
ชําระอยางตอเนื่อง 
 

  
-ติดตามจากทะเบียน
คุมลูกหนี้รายตัวและ
งบแสดงฐานะทาง
การ เ งิน  ประจํ าป 
2562 
 

 
-ผูอํานวยการกอง
คลัง  
-จพง.จัดเกบ็รายได 

       
 



 
           แบบ ปค.5  

ชื่อหนวยงาน  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 

 
 กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู 

 
 

ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หมายเหตุ 
 
 
 

กองชาง 
1. กิจกรรม งานกอสราง 
วัตถุประสงค 
1 เพื่อใหการออกแบบและ
ค ว บ คุ ม ก า ร ก อ ส ร า ง ก า ร
พิจารณาอนุญาต เปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของ และขอบังคับ 
2 เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
กอสรางเปนไปดวยความถูกตอง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
- การประมาณราคา
ถูกตองตามระเบียบแต
ไมสอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิ จ ในระหว า ง
จัดซื้อจัดจาง 

 
-กําชับเจาหนาที่ให
ติดตามขาวสาร
ตางๆเกี่ยวกบัราคา
วัสดุกอสรางกับ
หนวยงานที่สามารถ
อางอิงได 

 
- ราคาวัสดุกอสรางมีความ
ผั น ผ ว น ต า ม ส ภ า ว ะ
เศรษฐกิจของโลกและราคา
น้ํ า มั น กํ า ชั บ เ จ า ห น า ที่
ผูปฏิบัติงานใหดําเนินการ
อยางรวดเร็วและเปนไป
ตามลําดับในการประมาณ
ราคา 

 
-การผันผวนของราคา
สินคาเกี่ยวกับการ
กอสรางในตลาดที่สูงขึน้ 
  

 
-กําชับเจาหนาทีผู่ปฏบิัติ
ใหศึกษาระเบียบใหมการ
สั่งการจากหนวยงาน
ตางๆสารสนเทศ
(it)เพื่อใหการคํานวล
ราคากอสรางสอดคลอง
กับความเปนจริงกบั
สภาพเศรษฐกิจในขณะ
ดําเนินงาน 

 
-กองชอง 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5  

ชื่อหนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู 
 
 
 

การประเมินควบคุม
ภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
1. กิจกรรม 

ดานการลดปญหาภาวะโลก
รอน 

วัตถุประสงค 
เพื่อชวยเหลือลดปญหาภาวะ
โลกรอนใหกับประเทศของเรา
และโลกของเรา 

 
1. ประเทศไทยกําลงัประสบกับ

ปญหามลภาวะอากาศเปน
พิษ ปญหาหมอกควันการ
กําจัดขยะมูลฝอยทีไ่มถูกวิธี 
ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดภาวะ
โลกรอนที่กําลังทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

2 .  ค น ไ ท ย เ ผ ชิ ญ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของภัย
ธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากฝมือ
ของมนุษย 

 
1 สงเสริมใหเห็น

ความสําคัญของ
ปญหาภาวะโลกรอน
ที่กําลังทวีความ
รนุแรงขึ้นทุกขณะ 

2 กําจัดขยะมูลฝอยให
ถูกวิธีและถูก
สุขลักษณะ 

3 ชวยกันบาํรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ําและผนืปา
ใหคงอยูตลอดไป 

 
- ได ติ ดตามผลการ
ป รั บ ป รุ ง ค ว บ คุ ม
ภายในยังมีสวนตอง
ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข
เพิ่มเติม 

 
- 

 
1 สงเสริมใหประชาชน

ชวยกันบาํรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแหลง
น้ําและผืนปาโดยการ
รณรงคใหชวยกันปลูก
ตนไมคนละ 1 ตน เพื่อลด
กาซคารบอนไดออกไซดให
นอยลงได 

2 ชวยกันรักษาแหลงน้ําโดย
การทิ้งขยะลงไปในแหลง
น้ําซึ่งเปนการขจัดสิ่งตางๆ 
ที่เปนตนเหตุของการเกิด
ปญหาภาวะโลกรอนได 

 

 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมองคการ
บริหารสวนตาํบลมวง
ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค
ของการควบคุม 

 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู 
 
 
 

การประเมินควบคุม
ภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
2. กิจกรรม 

ดานการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดตอ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนในตําบลมีการ
ชวยเหลือกันเพื่อจะไดหางไกล
จากภัยโรคติดตอ 

 
1. โรคระบาดตางๆเมื่อ

เกิดขึ้นแลวไมมีการ
ควบคุมทําใหขยายวง
กวางไปอยางรวดเร็วจน
เกินการควบคุมไดของ
คนไทยในพื้นที ่

2. ยังมีพาหะนาํโรคอยูใน
พื้นที่ซึ่งยังมบีาง
ครัวเรือนที่ยังไม
ดําเนินการปองกันโรค 

 
1 มีมาตรการปองกัน

และชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลมวงไขและพื้นที่
ใกลเคียงใหหางไกล
จากภัยโรคติดตอ
ตางๆ 

 
- ไ ด ติ ด ต าม ผล กา ร
ป รั บ ป รุ ง ค ว บ คุ ม
ภายในยังมีสวนตอง
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม 

 
- 

 
1 เมื่อมีโรคติดตอเกิดขึ้นใน

พื้นที่ตองดําเนินการโดย
ทันทีที่จะควบคุมไมให
ระบาดไปยงัพื้นที่อืน่ๆ ได
อีก เพื่อเปนการปองกัน
ไมใหขยายวงกวางออกไป
จนไมสามารถควบคุมได 

 

 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมองคการ
บริหารสวนตาํบลมวง
ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          



 
แบบ ปค.5 (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค
ของการควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
 
 
 

การประเมินควบคุม
ภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
3. กิจกรรม 

ดานการใหบริการขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการบริการเก็บขยะมูล
ฝอยของประชาชนในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่ม

มากขึ้นทุกวันทาํใหเกนิ
กวาขนาดบรรจุของ
รถบรรทุกขยะที่รองรับได 

2. รถขยะทํางานหนัก ทาํให
การชํารุดเสียหายบอยครั้ง 

 
1 รณรงคลดปริมาณขยะมลู

ฝอยในครัวเรือน ดาน
แนวทางตางๆ ไดแก ลด
การใช การใชซ้ํา และการ
แยกขยะเปนตน 

2 ใหมีการตรวจสภาพ
รถบรรทุกขยะเปนประจาํ 

 
- ไ ด ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ปรับปรุงควบคุมภายใน
ยังมีสวนตองปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติม 

 
- 

 
1 มีการรณรงคและ

ประชาสัมพนัธเชิงรุก ให
ประชาชนตื่นตัว และ
ตระหนักถึงผลกระทบ
และพิษภัยที่อาจเกิดข้ึน
จากปริมาณขยะที่เพิ่ม
มากขึ้น 

 

 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมองคการ
บริหารสวนตาํบล
มวงไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
    แบบ ปค.5  

ชื่อหนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้ง หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม แผน

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที ่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/ วัตถุประสงค 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู แผนการปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

กําหนดเสร็จ / 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

กองการศึกษา 
งานการศึกษาปฐมวัย  
1. กิจกรรม 
       การแกไขปญหาจํานวน
เด็กนักเรียนลดลงของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลมวงไข 
วัตถุประสงค 
   เพื่อใหผูปกครองมีความ
เชื่อมั่นในระบบการเยนการ
สอยและนําบุตรหลานเขามา
เรียนในสังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเพิ่มมากข้ึน 

 
จํานวนเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา เด็ก เล็ กมี
จํ านวนน อยลงจากป
การศึกษาที่ผานมา 
สาเหต ุ
-ในเขตพื้นที่มีโรงเรียนที่
เปดรับเด็กที่มีอายุ 3ป
เขาศึกษาในสถานศึกษา 
-ตําบลมวงไขมีพืน้ที่ใกล
กับอําเภอพังโคน
ผูปกครองจึงนิยมนําเด็ก
เล็กเขาศึกษาในตัว
อําเภอที่เชื่อวามี
มาตรฐานที่ดีกวา 

 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
จัดใหมีการลงพื้นที่พบ
ประกับผูปกครองและ
เด็กนักเรียนเปนราย
ครัวเพื่อทําความเขาใน
ชี้แจงกับผูปกครองของ
เด็กเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในการดูแลและ
จัดประสบการณเรียนรู
นโยบายการเรียนการ
สอนและวิธีการรับ
สมัครเด็กนักเรียน
ประจําปการศึกษา 

 
เพิ่มการประชาสัมพันธ
และชี้แจงในสวนที่
เกี่ยวกับผูปกครองและเด็ก
นักเรียน ชักชวนให
ผูปกครองนําเด็กเขามา
เรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มากขึ้น สรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูปกครองในการสง
บุตรหลานเขาเรียนกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและไม
ยายไปเรียนที่อื่นจนกวาจะ
ครบตามหลักสูตร 
 

 
อัตราการเกิดของ
เด็กเล็กในพื้นที่
จํานวนลดลง อีกทั้ง
ปจจุบนัรูปแบบการ
ใชชีวิตของคน
เปลี่ยนไปทาํใหมี
บุตรนอยลง 

 
1.องคการบริหารสวนตําบล
ในฐานนะตนสั งกัดควรให
ความรูแกประชาชนเดียวกับ
ทิศทางการพัฒนาและแนว
ทางการปฏิบัติของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
2.หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แ ล ะ ค รู / บุ ค ล า ก า ร ท า ง
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กควรที่ จะมีการพบประ
พูดคุยกับผูปกครองและชุมชน
ใหมากขึ้นและพัฒนาหลักสูตร
ใหทัดเทียมกับเอกชน 

  
ผูอํานวยการกอง
การศึกษาฯ/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 
  

 
 



            
  แบบ ปค.5  

ชื่อหนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้ง หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม แผน

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที ่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/ วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยงที่
มีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 

กองสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห 
1. กิจกรรม 
       การจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ 
ผูพิการและผูปวยเอดส 
วัตถุประสงค 
-เพื่อใหการดําเนินการจัด
สวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพสาํหรับผูสงูอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดสเปนไป
ดวยความรวดเร็ว เปนธรรม 
ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
ขอบังคับมติ ครม. และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ 
 
 

 
กิ จ ก ร ร ม ก า ร จ า ย เ งิ น
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุผูพิการและ
ผูปวยเอดสผูมีสิทธิไมมารับ
เงินตามกําหนดเวลาที่นัด
หมายเนื่องจากติดภารกิจ 
แตมีเปนสวนนอยความเสี่ยง
ในการเบิกจายเบี้ยยังชีพแก
ผูที่ เสียชีวิต(กรณีโอนผาน
บัญชี)งบประมาณจากกรม 
ไมครบถวนตามที่เสนอขอ
งบประมาณ 
 

 
1.การปฏิบัติงานตามระเบียบแนว
ปฏิบัติ หนังสือสั่งการและ
หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
2.กํากับ ดูแล และพยายามชี้แจง 
ขอดีขอเสีย ใหผูที่เก่ียวของทราบ 
รวมถึงดําเนินการประชาสัมพนัธ
โดยประสานงานใหกับผูนาํชุมชน
แตละหมูบานทราบ 
3.ประชาสัมพันธผานหอกระจาย
ขาว/เสียงตามสายอยางตอเนื่อง 
และลวงหนากอนวันนัดหมาย
อยางนอย 3 วันทาํการ 

 
ไดมีการปรับปรุงการ
ประชาสัมพนัธการรับเงิน
สงเคราะหอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง 
 
มีการประสานงานกับผูนาํ
หมูบานในการสํารวจขอมูล
ผูสูงอายุใหเปนปจจุบนั 
 
มีการดําเนินการจายเงิน
สงเคราะหโดยการโอนเงนิเขา
บัญชีธนาคาร/การมอบอํานาจ
ในการรับเงินสงเคราะห 
 
 
 

 
- 

 
กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวน
ตําบลมวงไข มีการ
ควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสม
แลว 

  
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             แบบ ปค.5 (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้ง หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม แผน

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที ่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/ วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่มี
อยู 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 
 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 

- - 4.ประสานกับผูนําชุมชน อพม.
สมาชิก อบต. เร่ือง ขอมูลของ
ผูสูงอายุ/คนพิการ ใหเปนปจจบุัน 

มีการตรวจสอบสถานะของ
ผูรับเงินเบี้ยยงัชีพโดย
ประสานความรวมมือจาก
ทะเบียนราษฎรอําเภอทุก
เดือน 
 
มีการตรวจสอบเร่ืองสิทธิ
บําเหน็จบาํนาญของ
ผูสูงอายุ เบื้องตนผานระบบ
สอบถามสวนราชการผูขอ – 
ผูเบิกและนายทะเบียนผูรับ
บําเหน็จบาํนาญ จาก
กรมบัญชีกลาง 
 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



             
 แบบ ปค.5 (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน  กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้ง หนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตาม แผน

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที ่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/ วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่
มีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

ผูรับผิดชอบ 
 
 

- - - กองสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวน
ตําบลมวงไขไดวิเคราะห
ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตาม
ภารกิจผลประเมินพบวา
งานบริหารทั่วไปงาน
สวัสดิการสงัคมและ
สังคมสงเคราะหมีระบบ
การควบคุมภายในที่
เหมาะสมแลว 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)                                             ผูรายงาน 
(นางอนงคนาถ กิณเรศ ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
วันที่  23  ธันวาคม  ๒๕62 

 



 

  

 
 
 
 

   
ภาคผนวก 

 
  -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล            

  -  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ระดับหนวยงาน                                    

    -  คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน                                                                                          

  -  คําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่                                                                                     

  -  บันทึกขอความแจงใหทุกสวนดําเนินการควบคุมภายใน  



 

 
 
 

 
แบบสอบถามการควบคมุภายใน 

และคําแนะนาํการใชแบบสอบถาม 
-  ดานการบริหาร 
-  ดานการเงนิการบญัช ี
-  ดานการจดัซื้อจัดจาง 
-  ดานบริหารทรัพยากรบคุคล 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานการประเมิน 
การควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน 

(แบบ ปค.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.6 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนตําบลมวงไข 
 
                  ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลมวงไข    
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕62 ตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและ
เหมาะสม  ผลการสอบทานไมพบวาองคการบริหารสวนตําบลมวงไข  ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  อยางไรกด็มีีขอตรวจพบและสังเกต เกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี ้

1. ความเสี่ยง  

  สํานักงานปลัด 
  (1) งานธุรการ ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบยังไมไดรับประสานงานแตละ
สวนราชการ เนื่องจากงานธุรการเปนงานที่ตองละเอียดรอบคอบมีความรับผิดชอบสูง และสามารถสืบคนหา
หนังสือได ตองติดตามประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) งานนโยบายและแผน  ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความ
ละเอียดหรือการจัดทําแบบพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาฯ อยางเครงครัด  ตองติดตามและกํากับอยางใกลชิด 

กองคลัง 
 (3) งานบัญชี ยังมคีวามเสี่ยง เนื่องจากการรายงานสถานะการเงินไมเปนปจจุบัน ซึ่งรายงาน
หลังวันที่มีการรับจายเงินนาน เกิน 10 วัน  

(4) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในที่มีอยู
เดิมไมเพียงพอ ยังมีความเสี่ยงดานการจัดเก็บภาษีไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว เนื่องจากมีการยกเลิกกิจการ
รานคาแตผูประกอบการไมแจง องคการบริหารสวนตําบลมวงไขใหทราบ 

(5) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ยังมีความเสี่ยง เนื่องจาก เจาหนาที่พัสดุในแตละสวนที่
ผูบริหารไดรับมอบหมายใหเปนเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งยังไมผานการฝกอบรมหลักสูตรพัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากงานพัสดุเปนงานที่คอนขางยากและตองการ
การควบคุมและคําปรึกษาอยางใกลชิด  

กองชาง 
(6) งานกอสราง  ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการกอสรางเพื่อสนอง

ความตองการของประชาชน และชวงฤดูฝนไมสามารถดําเนินการได 
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